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Adventní setkání v osadách
NEHASICE - dne 12.11 2016 proběhla u nás v Nehasicích
strašidelná cesta pro děti. Začínali jsme v místní autobusové
zastávce, kde si děti trochu zasoutěžily, vybraly si lampiony a
vyrazily na cestu. Na cestě potkávaly různá strašidla, plnily
úkoly a těsně před koncem na ně čekali plyvači ohně. Na
závěr cesty v altánu čekala paní čarodejnice, která děti přivítala a rozdala dárečky. Všichni si opekli buřtíky, zahřáli se
teplým čajem a pro dospělé byl připraven i svařák.
Chtěla bych tímto poděkovat všem pomocníkům a hlavně
účastníkům, tedy dětem i rodičům.
V příštím roce chystáme v Nehasicích tyto akce, jste srdečně
zváni! Pálení čarodejnic, dětský den, rozloučení s prázdninami, strašidelná cesta, rozsvícení vánočního stromu, betlém a
Mikuláš. Termíny k těmto akcím upřesníme později.
Závěrem chci popřát všem občanům a obecnímu úřadu krásné prožití
Vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do Nového roku
2017!
LKul

Rozsvícení vánočního stromečku v Bitozevsi
První adventní neděli jsme v Bitozevsi rozsvítili vánoční
stromeček. Sbor Berušky v doprovodu paní učitelky Studené a
zpěvu paní Horákové navodil adventní atmosféru, která vyvrcholila v momentě, kdy tři králové položili dary pod kreslený
betlém. Tento betlém v životní velikosti vytvořil Filip Horák.
Děti i dospělí si mohli nazdobit perníčky od paní Hrabětové
(alias Hraběnky) nebo si nechat orazit dopis pro Ježíška od
Ježíškovského pošťáka (alias Honzy Poura).
Jsme rádi, že jste opět dorazili v tak hojném počtu a s úsměvy
na tvářích. Do nového roku 2017 přejeme Vám i nám mnoho
krásných společných zážitků z akcí v Bitozevsi!
Tým kulturních aktivistů :)
www.bitozeves.cz

Mikulášská nadílka ve Vidovli

VIDOVLE: Občané Vidovle přejí všem krásné prožití
Vánočních svátků a hodně pohody do nového roku 2017.
Vážení spoluobčané,
závěr roku bych rád využil k poděkování zaměstnancům
obce, zastupitelům, občanským zájmovým sdružením, pracovníkům na veřejně prospěšných pracích a občanům, kteří
přispěli, nebo přispívají k rozvoji našich obcí. Všem Vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a v
Novém roce vše nejlepší.
Starosta obce, Jan Horák
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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
VÝPIS USNESENÍ č. 5/2016
ze dne 31. 10. 2016

VÝPIS USNESENÍ č. 6/2016
ze dne 28. 11. 2016

Schvaluje

Schvaluje

- Vyvěšení záměru prodat část
parcely č. 1055/7 v k.ú. Bitozeves o
výměře 2 m², část parcely č. 1055/9
o výměře 15 m² v k.ú. Bitozeves , část
parcely č. 300/4 o výměře 1 m² v k.ú.
Bitozeves, část parcely č. 300/1 o
výměře 242 m² v k.ú. Bitozeves a
parcela č. 1137 o výměře 110 m²
v k.ú. Bitozeves.
- Vyvěšení záměru prodat
část
parcely č. 581/1 v k.ú. Tatinná o
výměře 357 m² a části parcely č.
579/4 v k.ú. Tatinná o výměře 149 m²,
11 m² a 5 m² v k.ú. Tatinná s tím, že
osadní výbor obce Tatinná předloží
vyjádření k prodeji pozemků a žadatelé předloží obci projekt verandy.
- Vyplacení finančního příspěvku
v částce 5.000,- Kč Českému svazu
včelařů Základní organizace Postoloprty č.j. 477/16/RÓZ s tím, že udělají
prezentaci alespoň 1 x ročně v obci
Bitozeves.
- Rozpočtové změny č. 5
- Zrušení výběrového řízení na
stavební práce ,, MÍSTO SETKÁVÁNÍ V
OBCI NEHASICE NA PARCELE č. 45".
Z důvodu vysokých cen předložených
nabídek.
- Zastupitelstvo obce si vyhrazuje
pravomoc schvalování odměny
ředitelce školy.
Neschvaluje
- Prodej části pracely č. 579/8 v k.ú.
Tatinná
- Žádost paní M. Kráčmerové
Bitozeves č.p. 122, č.j. 468/16/RÓZ o
poskytnutí finančního příspěvku (pohřebné). Žádost se odkládá na příští
schůzi zastupitelstva obce Bitozeves.
- Právní stanovisko pana JUDr. Petra
Jiráta (Spisová značka: 28 C
429/2014) VÝPIS

MRóz
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Krajské volby 2016

- Ro z p o č e t p ro ro k 2 0 1 7 . d l e
odvětvového členění (paragrafů)
zveřejněný na úřední desce ve dnech
10. 11. – 26. 11. 2016 (příloha č. 1)
Příjmové položky: 10 792 300,- Kč
Výdajové položky:
8 617 000,- Kč
Financování:
2 175 300,- Kč
- Rozpočtové změny Obce Bitozeves
a souhlasí s úpravami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku
2016. Info: Paní ředitelka ZŠ a MŠ
Bitozeves paní Mgr. Alena Shejbalová
může
v rámci paragrafů přesunovat
položky mimo elektřiny a vody.
- Prodat část parcely č. 1055/7 v k.ú.
Bitozeves o výměře 2 m², část parcely č.
1055/9
o výměře 15 m² v k.ú.
Bitozeves , část parcely č. 300/4 o
výměře 1 m² v k.ú. Bitozeves, část
parcely č. 300/1 o výměře 242 m² v k.ú.
Bitozeves a parcela č. 1137 o výměře
110 m² v k.ú. Bitozeves panu Chmelovi.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve
dnech 09. 11. 2016 – 25. 11. 2016 (č.j.
471/16/RÓZ). Jedná se o narovnání
hranic stávajících objektů. Žádost se
týká odkoupení již historicky oplocené
zahrady na které je stávající garáž.
Prodejní cena pozemků dle usnesení ze
dne 20.8.2013 je 20,- Kč za m² (ostatní
plocha, zahrada).
- Žádost ZŠ a MŠ Bitozeves a souhlasí
s realizací projektu OP VVV Podpora
škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
(registrační číslo – CZ.
02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003036).
- Odpisový plán ZŠ a MŠ Bitozeves
na rok 2017 (č.j. 533/16/RÓZ)
- Schválení odměny ředitelce školy
ZŠ a MŠ Bitozeves v částce 30.000,-Kč.

Výsledky voleb v Bitozevsi

Odkládá
- Prodej části parcely č. 581/1 v k.ú.
Tatinná o výměře 357 m² a části parcely č.
579/4 v k.ú. Tatinná o výměře 149 m²,
11 m² a 5 m² manželům Šimůnkovým.

Obec Bitozeves má v seznamu 341
voličů. Volební účast byla 90 lidí ,
což představuje 26 %.
Zdroj: http://volby.idnes.cz/

MRóz
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Probíhající projekty
Oprava kostelní zdi v Nehasicích

Oprava dešťové kanalizace u čp. 41

Obecní úřad začal v listopadu opravovat kostelní zeď v
Nehasicích. Kostelní zeď je kulturní památkou v majetku
obce Bitozeves a veškeré opravy probíhají pod dohledem
Národního památkového ústavu. Na stavbě byly provede-

V centru obce Bitozeves jsme ve spolupráci s firmou
Jarolímek opravili poškozenou dešťovou kanalizaci. Pracovníci obce vyměnili cca 20 metrů potrubí a dalších 50metrů
vyčistili tlakovou vodou.
Oprava byla nutná z důvodu zatékání vody z poškozené
kanalizace do objektu čp. 41. Závada byla odstraněna, je však
nutné vybudovat nový jímací kanál u kulturního domu a čistící
jímku u č.p. 41. To se musí vybudovat, co nejdříve.

ny již tři kontroly této instituce. Celková dohodnutá cena za
odbourání stávajícího nesoudržného zdiva, vyzdění základu a postavení nové opukové zdi je 67.000 Kč za práci.
Materiál dodává obec Bitozeves. Celková délka opravované zdi je 10m. Stavba je prováděna dodavatelským způsobem. Obec by chtěla letos dokončit tuto opravu a v
příštích letech pokračovat v dalších opravách obvodové
zdi.

Místo setkávání Nehasice
V září proběhlo výběrové řízení na zakázku „Místo setkávání
v Nehasicích“. Zastupitelstvo realizaci této stavby
neodhlasovalo a to z důvodů „vysoké ceny díla“. Obecní
úřad připravuje podklady k žádosti o dotaci z operačního
programu IROP, která bude vyhlášena v únoru 2017. Tato
dotace by mohla snížit celkové investiční výdaje obce na
toto dílo.

Revitalizace centra obce Bitozeves
V centru obce probíhá průběžně úprava pozemků. V létě roku
2016 se povedlo vyrovnat a zatravnit větší část pozemků v
centru obce. V listopadu se započalo s úpravou suchého poldru, kde se momentálně nachází bažina. Tento poldr by měl
stahovat podzemní vody z okolních pozemků. Zároveň by
mohl sloužit v zimních měsících při mrazech (cca 2 až 3 dny v
roce :) ) jako přírodní kluziště. Terénní úpravy budou probíhat
ještě v letošním a příštím roce.
JHor

www.bitozeves.cz
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Vzpomínka na dlouholetého starostu Bitozevse
la, zateplení objektu a příprava
podkroví pro další činnost školy).

Václav Šístek
(*15.8.1947 +2.11.2016)
Počínaje rokem 1986 se začal
dlouholetý starosta Václav Šístek
podílet na veřejné práci pro obec
Bitozeves. Tehdy ještě jako člen
rady města Postoloprty, pod kterou
Bitozeves spadala. První volby do
zastupitelstva, které se konaly
v listopadu 1989, potvrdily jeho
předchozí práci. Václav Šístek se stal
prvním starostou (porevolučním)
obce Bitozeves. Tuto funkci obhájil
v několikerých volbách a úspěšně ji
vykonával až do roku 2012. Práce
pro občany a veřejné blaho ho
naplňovala a doslova až pohltila.
Měl radost, když všichni občané
mohli vidět jasně patrný rozkvět
obce. Lidé na svém starostovi
oceňovali především jeho pracovitost, spolehlivost a obětavost pro
jejich obec.
Ve starostenské funkci bohužel
došel Václav Šístek také ke svému
největšímu životnímu zklamání. Na
podzim roku 2012 zastupitelé obce
svého starostu odvolali z funkce.
Přítomen byl i pozvaný novinář,
který pomohl ke skandalizaci Václava Šístka. S novým starostou se
obec připojila k žalobě na bývalého
starostu a vymáhání škody vyčíslené
znaleckým posudkem. Václav Šístek
nedokázal pochopit předložená
obvinění, zvláště pak od svých
dlouholetých spolupracovníků,
která se, podle něj, nezakládala na
pravdě.
V období starostování došlo např.
k následujícím změnám:
V roce 1988 nakoupila obec
popelnice pro každý dům a začal
odvoz odpadu. Do té doby byla za
každým domem skládka. Pan Šístek
často vzpomínal na to, jak lidé nejprve ani nevěděli co do popelnic
dávat a plnili je pouze popelem.
V roce 1993 proběhlo v obcích
Nehasice a Tatinná referendum o
připojení k Bitozevsi (do té doby
patřili obě vesnice pod město
Žatec). Z hlediska obce Bitozeves
bylo toto rozšíření územního celku
strategickým rozhodnutím. Tehdejší
vojenské letiště skrývalo potenciál
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Novostavba domu s pečovatelskou službou. Rekonstrukce obecních
parků a komunikací. Rekonstrukce
cesty od 16-ti bytovky ke kostelu.
Dětské hřiště. Rekonstrukce bývalé
hospody. Stavba kulturního domu
Na většinu staveb získal pan
starosta Šístek dotace ze státního
rozpočtu nebo z EU.
budoucích investic, i když se tehdy
ještě nevědělo o jaký rozvoj půjde.
V roce 1993 se také znovu
otevřela škola. S projektem obnovení školy přišel tehdy starosta
při pohledu na prvňáky hrající si na
silnici s taškami naházenými v autobusové zastávce. Od hygieny bylo
nařízeno, že pokud do roka nebude
zavedena splašková kanalizace,
škola bude uzavřena. Důvodem
byla prosakující žumpa.
Na základě problémů s kanalizací
ve škole, se začala řešit komplexní
kanalizace s čistírnou odpadních
vod v celé obci. Na podzim roku
1993 se začala budovat splašková
kanalizace s čističkou odpadních
vod a dne 30.června1994 proběhla
její kolaudace. Stavba stála 13,1 mil
Kč vč. DPH. Tehdy se nově zavedla
daň z přidané hodnoty a tak byla
cena o tuto daň navýšena. Ve stejném roce byl zprovozněn i obecní
vodovod.
V letech 1994-1996 proběhla za
6 mil. Kč elektrifikace obce. Financování pokryla 100% dotace
(„Ekomiliarda“).
Významné stavby v období starostování Václava Šístka
Kanalizace, vodovod, elektrifikace,
rozvody kabelové televize. Výstavba
bytového domu čp.121 tzv. „16-ti bytovka“, přístavba školní kuchyně a
tělocvičny k základní škole, přístavba
nové školky k základní škole
Kompletní rekonstrukce staré budovy školy (nová okna, rozvody
elektro a osvětlení, podlahové
topení, instalace tepelného čerpad-

Na závěr vzpomeňme na to, že
velkým koníčkem a zálibou Václava
Šístka byla myslivost. V mysliveckém
spolku vykonával dlouhou dobu
funkci hospodáře. Mezi myslivci
nalezl spoustu známých, řadu kamarádů a několik opravdových přátel.
Václav Šístek si za svůj život prošel
několika těžkými zkouškami. Ta nejtěžší začala v roce 2004, kdy mu
byla diagnostikována nevyléčitelná
nemoc. S myšlenkou na své blízké s
ní bojoval 12 let, ale 2. listopadu
2016 nemoci podlehl.
Vzpomíná rodina

Starostové posledních let, z kroniky obce:
Gabriel Karel 1945 – 1946
Höfner Otto 1946 – 1948
Vondráček Vojtěch 1948 – 1952
Bradáč Jaroslav 1952 – 1954
Vondráček Vojtěch 1954 – 1959
Tomešová Libuše 1959 – 1959
Müller František 1959 – 1960
Kohout Josef 1960 – 1962
Francl František 1962 – 1965
Jan Ladislav 1965 – 1975
Gujdan Josef 1975 – 1981
Pod MNV Postoloprty 1981 – 1990
delegáti: Melaga , Gujdan, Šístek
Šístek Václav 1990 – 2012
(odvolán 14.11.2012)
Ing. Žežulka Jiří 2012 - 2014
Jan Horák 2014
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Ve zkratce
✦ Uzavírka
✦

Most přes Velemyšleves

silnic - POZOR!

V místě za obcí Moravěves po začátek
obce Blažím. V termínu od 5. 12. 2016
- 11. 12. 2016

✦

V Blažimi v centru obce v úseku od
křižovatky po most (směr obecní
úřad). Od 12. 12. 2016 - 16. 12. 2016.

✦

Dále úsek mezi obcí Blažim ve směru

Dne 22. listopadu 2016 byla uvedena
do provozu dopravní stavba Velemyšleves - obchvat a přemostění
Chomutovky. Slavnostního otevření
obchvatu se zúčastnil ministr dopravy,
hejtman Ústeckého kraje a představitelé investora, zhotovitele a
samosprávy.

na obec Vidovle.
Od 17. 12. 2016 - 23. 12. 2016.
✦

Více informací najdete na
www.bitozeves.cz/obecni-urad/uredni-deska/

✦ Úřední

dny Obecního úřadu

Silnice I/27 spojuje mimo jiné město
Žatec a Most a nově vystavěný most
přes údolí Chomutovky zkracuje cestu
mnohým z Mostu do průmyslové zóny
Tr i a n g l e a n a o p a k o d Ž a t c e
zjednodušuje dopravu pro
průmyslovou zónu Joseph (závody
N e m a k , S t a rc a m , A f s i , Ya n ke e
Candle..) Nově otevřený úsek silnice
měří 2,647 km.

v Bitozevsi: poslední úřední den v
letošním roce je 23. 12. 2016 do
12:00. První úřední den v novém roce
je
2. 1. 2017 do 17:00.
✦ Odpady - Žádáme spoluobčany,

aby obzvláště o Vánočních svátcích
dodržovali pořádek kolem

✦

Nabídka práce - Ostraha objektu

Průmyslová zóna Triangle
Hledáme nové pracovníky na ostrahu objektu. Slouží se 12 hodin denní + noční.
Služby se dají po domluvě přizpůsobit
Vašemu času. Vyžadujeme flexibilitu,
spolehlivost a samostatnost. Vhodné pro
studenty, invalidy a seniory. Pro více informací volejte 608 313 199

odpadových nádob. Pokud všichni
budeme třídit odpad, zabráníme
nepořádku kolem popelnic.
Vánoční stromky odkládejte na sběrná
místa. Zaměstnanci obce je budou
průběžně odvážet.

✦ Svoz

odpadu během svátků:
22. 12. 2016 a 5. 1. 2016.

www.bitozeves.cz

Zdroje: http://www.kr-ustecky.cz,
http://www.dalnice-silnice.cz

Ze zóny - Triangle
Velký projekt na zóně, závod na
výrobu pneumatik Nexen Tire se
zpožďuje. Původně byl avizován plán
zahájit stavbu nového závodu v únoru
2016, zatím došlo pouze k zemním
pracím.

Na fotce sběrné místo určené pro čp. 121

✦

Historie tohoto projektu sahá až do
roku 2003. Náklady na stavbu byly
plánovány na 780 milionů Kč. Dle
informací na stránkách Ústeckého
kraje byla skutečná výše investice
„pouze“ 560 milionů Kč.

Buňkové sestavy na Triangle zóně

Výstavba zázemí průmyslové zóny Triangle City – začátkem října proběhli přípravné práce pro zahájení realizace I.etapy projektu, v listopadu se
začali přivážet buňkové sestavy
z areálu ledvické elektrárny (projekt
Triangle City viz. Dubnový zpravodaj
2015/02 ).
Thor
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Kde jsme se mohli setkat s OS Občané pro Bitozeves

Naše škola

Dne 15.října proběhla tradiční drakiáda. Setkali jsme se již druhým
rokem nad obcí mezi poli na asfaltové silnici a travnatém pruhu podél
ní. Větru dešti neporučíš, a tak moc
nefoukalo. Snadno se vznesli jen
draci z lehoučkých materiálů, ti
s většími draky se museli trochu
proběhnout. Ohřáli jsme se u ohně,
opékali se vuřty, jablíčka a mnoho
dětí zkusilo i opečený brambor. Na
ohni jsme uvařili čaj a v termosce si
donesli svařené víno, někteří donesli i
lepší dobroty, jako štrůdl nebo
bábovku.

Školní pěvecký sbor Berušky vystoupil
začátkem listopadu na akci Hudební
odpoledne pro věčně mladé seniory.
Pěvecké výkony dětí ocenili všichni
přítomní. Děkujeme také paní učitelce
Studené za její práci se sborem.

V říjnu byl opět zahájen dětský klub.
První setkání proběhlo před naší
š ko l o u . Vy b a v e n i h o l í n k a m i a
pláštěnkami jsme vyrazili pěší
procházkou lesem do Tatinné na
statek rodiny Ingrišů. Zde jsme si
odpočinuli, posvačili a pak využili
pozvání k prohlídce zvířátek i velkých
zvířat. Počasí bylo deštivé, tak jsme si
užili skákání do louží a klouzání
v blátě, paráda.
Další klubíky už proběhli v Bitozevsi,
vyráběli jsme japonské rybičky
Koinobory, zdobili jsme šnečí ulity, co
jsme nasbírali po cestě do Tatinné.
Dlabali a zdobili jsme dýně
na výzdobu
návsi
na
strašení i na
h u d e b n í
odpoledne
pro seniory.
Po s l e d n í
listopadový
klub jsme
v ě n o v a l i
v y rá b ě n í
vánočních ozdob na obecní strom.
Děti i dospělí připravili společně ozdobné řetězy, zlaté zvonečky a
sněhové kouličky z pet lahví.

Dětský klub pokračuje každý čtvrtek,
kromě svátků a prázdnin, a to do
konce dubna.

Další akce nás
teprve čekají.
Dne 14. 12. 2016
Vás všechny
srdečně zveme
na předvánoční
podvečer
s
názvem “TĚŠÍME SE NA VÁNOCE”.
Tato akce začíná v 16:30 na školní
zahradě. Těšit se můžete na vystoupení dětí MŠ, žáků ZŠ a pěveckého
sboru Berušky. Součástí tohoto setkání
bude i prohlídka vánočních
stromečků, které si každá třída naší
základní i mateřské školy ozdobila. Pro
zahřátí bude pro všechny připraven
teplý čaj.

Díky maminkám, tatínkům, babičkám
i dědečkům za spolupráci. Krásné
vánoční svátky přeje OS Bitozeves a
Dětský klub.

Beseda na téma Vánoce a zpívání
koled v kostele je připravena pro děti
z naší školy na 21. 12. 2016, od 13:30 14:00. O Vánočních tradicích přijde
popovídat PhDr. Jaroslav Havrlant z
Muzea Louny. Na závěr si zazpíváme
koledy s panem děkanem Radimem
Vondráčkem z Postoloprt.

Thor

Mgr. Alena Shejbalová

Dása Bartošová nás učila vázat adventní věnce
a nejen to….

První prosincový den se v KD sešli
děti i dospělí, aby si společně vyrobili
vánoční výzdobu pro sebe i obec.
Vázali se věnce, zdobili se svícny a
závěsné ozdobené větvičky. Děkujeme za pomoc a rady paní Dáše
Bartošové z Postoloprt.
Děti pěveckého sboru BERUŠKY v doprovodu s paní učitelkou
Veronikou Studenou a paní Terezou Horákovou
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Kde jsme se mohli potkat

Bitozeveské strašení
Hudební odpoledne pro věčně mladé seniory

Halloween v Nehasicích a Vidovli

Mikulášská nadílka v Nehasicích a v Bitozevsi

www.bitozeves.cz
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Historická pohlednice - Vidovle

Kostel
Ko s t e l s v. M i c h a e l a
archanděla je gotickou
památkou ze 14. století.
Venkovní oprava a
odvodnění presbitariáře
pokročila a díky příspěvku
obce Bitozeves, v částce
50 000 Kč, budou opravy
pokračovat i nadále. V
roce 2017 se dočká
opravy i střecha hlavní
lodi. Jak se říká: “Práce, jak
na kostele”.
Přijďte se podívat na
vlastní oči, jak opravy
pokračují. Příležitost máte
hned 19. 12. v pondělí od 17:00, kdy se koná Vánoční koncert
Veroniky Studené.
Přehled bohoslužeb:
✦

11. 12. 2016 od 11:15 v Bitozevsi

✦

24. 12. 2016 od 17:00 a v půlnoci v Postoloprtech

✦

25. 12. 2016 od 11:15 v Bitozevsi
MTyr

Proměna obecního zpravodaje

Na podzim roku 2014 jsme začali

listů a také barev při tisku. Snažíme se,

Své příspěvky můžete zaslat na e-mail:

pravidelně vydávat Obecní zpravodaj.

abyste ve zpravodaji nalezli vždy ale-

podatelna@bitozeves.cz.

První velkou změnou prošel hned v

spoň několik užitečných informací,

následujícím roce, kdy jsme změnili

zavzpomínali si na akce, které proběh-

g r a fi c k o u p o d o b u a n á z e v n a

ly a hlavně jste byli informováni o tom,

“Bitozeveský zpravodaj”.

co se připravuje.

Nyní přistupujeme k další změně

Pokud budete chtít přispět svými

grafiky, která by měla přispět k úspoře

články a fotografiemi neváhejte.
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Křížovka za odměnu
Staré české přísloví: Pakli na Štěpána větrové uhodí, … (viz. tajenka) špatně se urodí.
Zdroj: HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: J. OTTO. 1880. S. 5–7. Vydáno:1880

Ten, kdo první přinese vyluštěnou křížovku na Obecní úřad v Bitozevsi, obdrží sladkou odměnu.
Tajenku z minulého čísla jako první vyluštila paní Ludmila Nedvídková, Gratulujeme !

Hraběnčino tajemství

Hraběnčiny perníčky potěšily děti na rozsvícení stromečku.

Perníčky měkké:
1 kg hladké mouky
500g moučkového cukru
250g jemně strouhaných ořechů
3 lžičky jedlé sody, špetka skořice
8 jemně umletých hřebíčků
300g tekutého medu, 5 vajec
10 až 12 lžic oleje

Ze surovin ve velké míse vypracujeme těsto.
Necháme ho alespoň 2 hodiny v chladu odpočinout. Pak z něj na vále vypracujeme plát silný asi 4 mm a vypíchnuté kousky
upečeme ve vyhřáté troubě (při 180°C asi 5 až 8 min dle velikosti). Horké perníčky potřeme po krátkém ,,vydechnutí" rozšlehaným vejcem a necháme je vychladnout. Den či dva dny odleželé můžeme zdobit polevou utřenou ze syrového bílku s jemně
prosátým moučkovým cukrem (nejlépe dvakrát) a trochou citronové šťávy.

www.bitozeves.cz
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Tříkrálová sbírka 2017
Nehasice a Tatinná - 7. 1.
Bitozeves a Vidovle - 8. 1.

Vítání občánků - výzva rodičům
Obec Bitozeves připravuje na měsíc duben 2017
slavnostní vítání narozených dětí. Žádáme rodiče dětí
narozených v termínu od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2017, aby
sdělili obecnímu úřadu do 28. 2. 2017, zda se chtějí akce
zúčastnit. Těmto budou zaslány pozvánky s konkrétními
údaji o konání. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na
viděnou s našimi nejmladšími občánky.
podatelna@bitozeves.cz nebo telefon: 728 059 811

Během vánočního koncertu si můžete zakoupit výrobky dětí a přispět tak na nadaci Stonožka.

Dále připravujeme:
18. 2. 2017 - MAŠKARNÍ PRO DĚTI
Bitozeves - kulturní sál
4. 3. 2017 - HUDEBNÍ ODPOLEDNE
K MDŽ
Bitozeves - kulturní sál
Hraje Vivasong
18. 3. 2017 - JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Bitozeves - kulturní sál
Hraje Reflex
Aktuální informace o pořádaných akcích najdete na
vývěsných deskách a na webových stránkách obce
www.bitozeves.cz

Příspěvky od občanů přivítáme e-mailem na adrese: podatelna@bitozeves.cz, nebo dopisem na adresu OÚ Bitozeves s heslem „zpravodaj“.
Další číslo připravujeme na březen 2017.
Bitozeveský zpravodaj/2016/04, den vydání 9. 12. 2016. Periodický tisk územního samosprávného celku, četnost vydání (4-5x ročně), registrováno: MK R E 22373.
Vydavatel, tisk, distribuce: OÚ Bitozeves, čp. 50, 440 01 Louny, IČO: 00556238. Náklad 200 výtisků, zdarma. Text neprochází jazykovou úpravou.
Redakční tým: M. Rózsová/MRóz, Mgr. M. Tyrpáková/MTyr, Bc. T. Horáková/THor, Ing. A. Brabencová/ABra, J. Hrabětová/JHra, Mgr. Shejbalová, Mgr. Trefilová, P. Heřtová,
L. Kulichová/LKul, J. Horák/JHor,J. Tyrpák, PhD. /JTyr
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